Πλακιάς Ενοικιαζόμενα-Διαμερίσματα & Studios

Καλώς ήλθατε στα Creta-spirit, επιπλωμένα διαμερίσματα στο Πλακιά, Ρέθυμνο Νότια
Κρήτη . Τα Διαμερίσματα & Studios βρίσκονται σε μια προνομιακή τοποθεσία πάνω τον
κόλπο της Σούδας με καταπληκτική θέα στο Λυβικό, είναι αισθητικά προσεγμένα,
διακοσμημένα σε παστέλ αποχρώσεις, ενώ προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις για
άνετες διακοπές.

Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα & studios (επιπλωμένα)
Όλα τα διαμερίσμτα & studios είναι πλήρως επιπλωμένα με μοντέρνα έπιπλα, καλά
εξοπλισμένη κουζίνα με εξοπλισμό για μαγείρεμα, σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα και ποτήρια
- ιδανικό για δείπνο, ή, «al fresco» στην ευρύχωρη, ιδιωτική βεράντα, που είναι
εξοπλισμένη με πρακτικά έπιπλα.

Διαμονή στον Πλακιά, Ρέθυμνο Νότια Κρήτη (Παραλία Σούδας)
Αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε την Νότια Κρήτη & το Ρέθυμνο για διακοπές, τότε ο
Πλακιάς αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για τις διακοπές σας, ενώ προτείνουμε για τη
διαμονή σας τα Creta-Spirit ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην παραλία της Σούδας.

Προσφέρουμε άνετη διαμονή σε πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα & studios
(self-catering) μπροστά στη θάλασσα με εξαιρετική θέα και ανέσεις διακοπών. Η ποιότητα
των διαμερισμάτων, η εξαιρετική θέα και η φιλική ατμόσφαιρα, θα σας προσφέρει μια
μοναδική εμπειρία διακοπών έτσι που να κάνει τη διαμονή σας στον Πλακιά άνετη &
ευχάριστη.
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Η παραλία της Σούδας προσφέρεται για ήσυχες, οικογενειακές διακοπές, ενώ ο Πλακιάς
προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για άνετες διακοπές - καταστήματα, σουπερ-μαρκετ, &
πολλά μέρη για φαγητό και ποτό

Τα διαμερίσματα Creta-Spirit είναι ανοιχτά όλο το χρόνο ενώ οι τιμές
κυμαίνονται από: 35 - 80 ευρώ / ημέρα

* Ειδικές τιμές για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής ( Ζητήστε μας προσφορά)

Τα Creta-Spirit είναι αισθητικά προσεγμένα. Διακοσμημένα σε παστέλ αποχρώσεις,
προσφέρουν καθαριότητα, ευρυχωρία, ασυναγώνιστη θέα και ποιότητα διαμονής.
Επιλέγοντας ένα από τα επιπλωμένα διαμερίσματα και στούντιο προς ενοικίαση, μπορείτε
να είστε σίγουροι για την καλή ποιότητα του εξοπλισμού και των προσφερόμενων
υπηρεσιών. Μεγάλη σημασία έχει δοθεί σε κάθε λεπτομέρεια στην ασφάλεια, το σχεδιασμό
και την παρουσίαση.

Όλα τα δωμάτια είναι διακοσμημένα σε δροσερές, ουδέτερες αποχρώσεις, ενώ
προσφέρουν σύγχρονες ανέσεις, μοντέρνα έπιπλα και καλά εξοπλισμένη κουζίνα με
εξοπλισμό για μαγείρεμα, σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα και ποτήρια - ιδανικό για δείπνο, ή,
«al fresco» στήν ευρύχωρη, ιδιωτική βεράντα, που είναι εξοπλισμένη με πρακτικά έπιπλα.

Οι

εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:
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- Multi-channel TV, ADSL σύνδεση στο internet (Υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο
internet για τους φιλοξενούμενους που μεταφέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή)
- Κλιματισμό και θέρμανση.
- Στεγνωτήρα μαλλιών.
- Διπ λά τζάμια στα παράθυρα και οι πόρτες αίθριο με σήτες για τα κουνούπια και
παντζούρια ασφαλείας.
- Δίκλινα, διπλά και μονά κρεβάτια.
- Λουτρά στα διαμερίσματα και τα ντους στο στούντιο.
- Καφέ-μπαρ με μια άνετη βεράντα και σκιά στο κάτω αίθριο, απολαύσετε την
εκπληκτική θέα.

Ιδιοκτήτες – Ο Θεόδωρος και η Μαρία Αραμπατζή θα σας προσφέρουν μια ποικιλία
σνακ καθώς και πλούσιο μενού για πρωινό, ελαφρά γεύματα, ποτά και κοκτέιλ.

Τα Creta Spirit είναι ανοιχτό όλο το χρόνο.
Η θαυμάσια τοποθεσία, τα εξαιρετικά καταλύματα και η φιλική ατμόσφαιρα
προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία διακοπών – Feel the spirit !
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